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हेल्गाने आकाशाकडे पाहहले.  

“काहीतरी इकडिे येत आहे,” ती म्हणाली. 

“आता घरी जाऊया.” 

एररकने आपला मासे पकडण्यािा गळ

पाण्यातून घाईघाईने बाहेर काढला. 

तो फक्त सात वर्ाांिा,

म्हणजे हेल्गाहून दोन वर्ाांनी लहान होता. 

पण हा गवताळ प्रदेश त्याच्या िाांगला ओळिीिा होता. 

जमीन सपाट होती. 

इथे अिानक वादळे येतआखण ती िूप मोठी असत. 



“असां आकाश तर मी यापूवी

कधीि पाहहलां नाही,” एररक म्हणाला. 

“त्या ढगाांमधून काहीतरी िमकतां आहे.”

“मला ते आवडत नाही.” हेल्गा म्हणाली. 

“बाबा शहरातून परतआले असतील तर बरां होईल. 

हे वादळ िूप भयांकर असेल.” 

हेल्गा आखण एररक पुढे िालत राहहले. 

आता मोठ्या पाांढऱ्या ढगािा रांग धुरासारिा काळा झाला होता

आखण तो जवळ येऊ लागला होता. 

“हा कसलाआवाजआहे?” एररकने वविारले. 

हेल्गा लक्ष देऊन ऐकू लागली. 

ततला घूां घूां असा एक ववचित्रआवाज ऐकू येत होता. 

“लवकर िल, हे बहुधा िक्रीवादळ असेल,” ती म्हणाली.



ते भराभर िालू लागले,

तसा अिानक अांधार पडू लागला. 

काही ममतनटाांति हदवसाच्या ऐवजी रात्र वाटू लागली. 

आखण घूां घूां असा लाकूड कापल्यासारिा आवाज

आता त्याांच्या डोक्यावर सरकला होता. 

मगअिानकि तो ढग िाली येऊ लागला. 

गाराांसारिे काहीतरी जममनीवर

आखण त्याांच्या हाता - तोंडावर पडू लागले.

“पळ! पळ!” हेल्गा ओरडली. 

त्याांच्या भोवताली अांधार दाटला होता. 

त्या आवाजाने कान फाटतील असे वाटत होत.े 

गडद तपककरी रांगािे लहान ककडे त्याांच्या केसाांत

आखण कपडयाांत मशरले होत.े 

शेतातून पळता पळता हेल्गा आखण एररक

कपडयाांना चिकटलेले ककडे

ओरबाडून काढत होत.े 



काही ममतनटाांति

आकाश तनरभ्र झाले. 

उन्हाळ्यातला सूयय परत िमकू लागला. 

हेल्गा आखण एररक पळायिे थाांबले. 

त्याांिा आपल्या डोळ्याांवर ववश्वासि बसेना. 

त्याांच्या पायाशी टोळाांिा समुद्र पसरला होता

आखण त्याांिे पाय घोट्यापयांत त्यात बुडून गेले होत!े 

सगळीकडे टोळ पसरले होत.े 

काही उडत होत.े 

काही उडया मारत होत.े 

मक्याच्या शेतातून ‘कुडुम’ ‘कुडुम’ असा जोरािा आवाज
येत होता. 

“इकडे बघ!” हेल्गा म्हणाली. 

सगळां पीक जममनीला टेकलां आहे!” 

“ते सगळी कणसां िातआहेत!” एररक ककां िाळला. 



तवेढ्यात,

दरूवरून त्याांना कसला तरी

मोठा आवाज ऐकू येऊ लागला. 

“आईला मदत हवी आहे,” हेल्गा ओरडली. 

“िलजाऊया.” 

हेल्गा पळत सुटली. 

एररक देिील ततच्यामागे पळत सुटला. 

ते मक्याच्या शेतातून सुसाट पळत होत.े 

याांच्या पायािाली टोळ चिरडले जात होत.े



लवकरि त्याांना आई हदसू लागली. 

ती भाांडी एकमेकाांवर आपटूनआवाज करत होती. 

“त्याांना कशािीि भीती हदसत नाही.”

श्रीमती मलांडस्ट्रोमओरडल्या. 

“मलाआपली बाग वािवायला मदत करा.”

ततने आपल्या मुलाांच्या हातात काही िादरी आखण पाांघरुणे हदली. 

हेल्गाने टोमॅटोच्या झाडाांवरून

टोळ झटकून टाकले

आखण िटकन झाडाांवर पाांघरूण घातले. 

पण काही सेकां दाांति

टोळ त्या पाांघरुणािाली घुसले. 

“यािा काहीि उपयोग नाही.” हेल्गा म्हणाली. 

ते तर िादरीांच्यािाली पण जातआहेत. 

“आखणआता तर ते तू मला हदलेलां

नवां हहरवां पाांघरूण पणिाताहेत,” एररक म्हणाला.

“मग तुम्हाला जमतील तततक्या भाज्या तोडून घ्या,”

श्रीमती मलांडस्ट्रोमओरडून म्हणाल्या. 



त्यािवेळी बांदकुीिा एक बार उडवल्यािा आवाजआला. 

मक्याच्या शेतात एक तपककरी रांगािा ढग हदसू लागला. 

हेल्गाला दरूवर त्याांिी घोडागाडी हदसली.

“ते बाबािआहेत,” तीओरडली. 

“ते बांदकुीने टोळ मारताहेत.”

श्री. मलांडस्ट्रोमनी सगळे घोडे अांगणात आणले. 

“कां दील घेऊन या,” ते ओरडले.  

हेल्गा आखण ततिी आई त्याांच्या गवताने बाांधलेल्या कच्च्या घराकडे पळाल्या.  

घरात पाऊल टाकल्याबरोबर

श्रीमती मलांडस्ट्रोम जोरात ककां िाळल्या. 

हेल्गाने िोलीत पहहले आखण ततला मोठा धक्काि बसला. 

एिादे पाांघरूण घालावे त्याप्रमाणे ततच्या छोट्या बहहणीवर,

एत्ताच्या अांगावर टोळ बसले होत.े 

ततिी आई पळति पाळण्याकडे गेली

आखण रडणाऱ्या बाळाला उिलून घेतले

आखण सगळे टोळ झटकून टाकले. 

“बाबाांना हा कां दील नेऊन दे, लवकर जा,” 

ततने हेल्गाला साांचगतले. 



हेल्गा कां दील घेऊन बाबाांकडे पळत तनघाली. 

ते आता एक िर िणत होत.े 

त्याांना इतके रागावलेले ततने पूवी कधीि पाहहले नव्हत.े 

“तुझ्या भावाला मदत कर,” ते जोरात म्हणाले. 

“जाळण्यासाठी काहीतरी घेऊन ये.” 

हेल्गा धावति एररक कडे गेली. 

कडक तपककरी ककडयाांिाली हात घालून

दोन्ही मुलाांनी ममळून

गवतआखण काटक्या गोळा केल्या. 

हे काही सोपे काम नव्हत.े 

टोळ त्याांच्या हाताांवर आखण पाठीवर

उडया मारति होत.े 

पणअिेर, एक तास प्रयत्न करून

त्याांनी तो िर भरून काढला होता. 

आता बाबा गवतआखण काटक्या पेटवून

टोळाांना त्या आगीत ढकलून देणार होत.े 



काही वेळआग धडधडून पेटली होती. 

परांतु शेकडो टोळ

त्या िरात उडया मारू लागले. 

लवकरि त्यामुळे आग घुसमटू लागली,

आखण काही ममतनटाति ववझून गेली. 

हे पाहून कोणाच्याि तोंडून शब्द फुटेना. 

मग हेल्गा म्हणाली,

“तेआगीत देिील मरत नाहीत. आता काय करायि?े” 

“मलाही काही सुित नाही,” बाबा म्हणाले. 

“आजतरी आपण याहून अचधक काहीि करू शकणार नाही.

आपणजाऊनआधी तुझ्या आईला मदत करूया.” 

ते जेव्हा त्याांच्या गवताने बाांधलेल्या कच्च्या घरात मशरले,

तवे्हा हेल्गािी आई

बाळाला कडवेर घेऊन उभी होती. 

“ते सगळीकडिे आहेत,जममनीवर आहेत

तसे अांथरुणात देिीलआहेत.” 

ती काळजीने म्हणाली. 

बाबाांनी फावडयाने जममनीवरिे बरेिसे टोळ उिलले. 

आखण ते हेल्गा आखण एररकला म्हणाले,

“िला, आता तुम्ही पण झाडू आखण फावडे घ्या,

आपण सगळे टोळ गोळा करून बाहेर टाकूया.”



जेव्हा त्याांनी शेवटिा टोळ बाहेर टाकला, 

तवे्हा त्याांनी दार आखण खिडकी बांद करून घेतली. 

टोळाांच्या तडाख्यातून जे थोडफेार अन्न वािले होत,े

ते सवाांनी ममळून िाऊन घेतले. 

मग बाबाांनी त्याांच्या शहराच्या भेटीबद्दल साांचगतले. 

“टोळाांनी सांपूणय पररसर व्यापून टाकला आहे.  

वाटेत येईल ते सवयकाही ते िाऊन टाकतआहेत,

अशी बातमी आहे. ”

बाबाांनी आपले ताट बाजूला सारले. 

“काय करावे हे कोणालाि समजत नाही.” 

त्या रात्री कोणालाि िाांगली झोप आली नाही. 

हेल्गा बराि वेळ जागीि होती. 

टोळ तनघून जावेत अशी ती प्राथयना करत होती. 

पण दसुऱ्या हदवशी

टोळ होते ततथेि होत.े 

आखण नांतर सगळ्याांनी अांगणात पहहले, 

तवे्हा सगळ्या कोंबडया टोळाांच्या गराडयात

आपला तोल साांभाळत होत्या. 

“वेडया कोंबडया! अधाशासारख्या, 

नको इतके टोळ िाऊन बसल्याआहेत!”

बाबा म्हणाले. 



“ककती घाण वास सुटलाआहे,” एररक म्हणाला. 

बाबाांनी ववहहरीतून एक बादलीभर पाणी काढले. 

“शी…” हेल्गा म्हणाली. 

“ते ववहहरीत देिीलआहेत.” 

“आपल्या पाण्यात पणआहेत!” बाबा म्हणाले. 

“त्याांनी आपल्यासाठी काहीि ठेवले नाही!” 

त्याांनी हेल्गाआखण एररक दोघाांनाही एकेक बादली हदली.

“आता माझ्याबरोबर िला. 

आपण नदीवर जाऊया.” 

नदीजवळिी पररस्स्ट्थती देिील तशीि होती. 

“हे पहा त्याांनी काय केलांय,” हेल्गा ओरडली. 

“पाण्यािा रांग तपककरी झाला आहे

आखण त्याला घाण वास येतो आहे! 

आताआपणकाय प्यायि?े” 

बाबाांनी मान हलवली. 

“आपण ववहहरीवर परत जाऊया. 

त्यातले सगळे टोळ बाहेर काढूया

आखण ववहहरीवर झाकण घालूया

म्हणजे त्यातआणिी टोळ पडणार नाहीत.   

मगजेव्हा पाऊस येईल, 

तेव्हा आपण पावसािे पाणी बादलीत घेऊया.” 



ते परत ववहहरीकडे आले. 

आखण टोळआखण त्याांिी ववष्ठा यामुळे

घाण वास येणारे पाणी

त्याांनी बादल्याांनी बाहेर काढून टाकले. 

मग हेल्गाच्या बाबाांनी एक सापळा तयार केला. 

एक मोठा पत्रा घेऊन त्याांिे काठ वाकवले. 

त्याच्यामागे एक जाळी लावली. 

त्याच्यािाली दोन िाके बसवली. 

त्यानांतर त्याला एक घोडा जोडला. 

आखण मग पत्र्याच्या वर रॉकेलओतले. 

मुलाांनी शेतात घोडा कफरवायला मदत केली. 

हा सापळा जाऊ लागला

की उडया मारणारे टोळ जाळीवर पडत. 

त्यातून ते पत्र्यावर पडतआखण मरून जात. 



परांतु टोळाांिी सांख्या प्रिांड होती. 

त्याांच्या शेतातआलेल्या कोट्यवधी टोळाांना मारून टाकणे

मलांडस्ट्रोम कुटुांबाला शक्य नव्हत.े 

आता केवळ एकिआशा उरली होती. 

कदाचित टोळाांनी काही थोडे पीक तरी फस्ट्त केले नसेल. 

पुढील सहा आठवडे

ते दररोज शेतात शोध घेत राहहले. 

काही वेळा त्याांिे नशीब िाांगले असे. 

त्याांना पुरेसे अन्न सापडत असे. 

पण बाजारात ववकण्याएवढे धान्य काही त्याांना ममळाले नाही. 



काही हदवस असेि तनघून गेले. 

टोळ स्जतके अचधक हदवस राहहले,

तततकेि त्याांिे आयुष्य अचधकाचधक कठीण होत गेले.

एक हदवशी सकाळी हेल्गाच्या आईने

घराच्या खिडकीतून बाहेर पाहहले. 

“अनेक लोक तनघून जातआहेत,” ती म्हणाली. 

आणिी एक घोडागाडी तनघाली आहे. 

“पण ते कुठे जात आहेत?” हेल्गाने वविारले. 

“कदाचित पूवेकडच्या प्रदेशात त्याांिे नातवेाईक असतील,” 

आईने उत्तर हदले. 

“आपण पण जाणार का?” हेल्गाने वविारले. 

“आपण नाही जाणार,” ततिे वडील म्हणाले. 

“आपण हे शेत वपकवण्यासाठी अनेक वर्े

िूप काम केले आहे. 

आता ते कसे सोडून देणार?”

आकाशाकडे पाहून हात वर करून ते म्हणाले,

“आता हेिआपले घर आहे. 

मशवायआपल्याकडे आता पैसेही नाहीत. 

आता स्ट्वीडनला परत देिील जाता येणार नाही.”



पांधरा हदवसाांनी

शेतातून जात असताना

बाबा सगळ्याांना म्हणाले,

“आता टोळ तनघून गेले आहेत.

पण त्याांिी अांडी अजून जममनीतआहेत.”

“पण ममतनसोटा प्राांतातल्या कडक थांडीत

ही अांडी हटकणार नाहीत. ती मरून जातील,” 

आई म्हणाली. 

“कदाचित हटकतीलही,” बाबा म्हणाले.   

“पुढल्या वसांत ऋतूत पररस्स्ट्थती कदाचितआणिीि वाईट असेल.” 

हेल्गाच्या आईने बाळाला जोजवले. 

“मगआपण काय करणार?” आई म्हणाली. 

आपले १० एकरावरील गव्हािे नुकसान झाले आहे. 

५०० कोबी, मशवाय काकडी, शेंगा, काांदे, 

गाजरे आखण बीटच्या वपकािहेी पूणय नुकसान झाले आहे.” 



“तनदानआपल्याला काही हदवस पुरेल

एवढे अन्न तरी आहे,” बाबा म्हणाले. 

थोडफेार ओट्स, मका, बटाटे आखण टोमॅटो तरी आहेत.” 

आईने बाळाला हेल्गाकडे हदले. 

“पणआपल्याकडे पैसे नाहीत,” ती म्हणाली. 

“गव्हािे पीकआपल्याला ववकता आले असत.े

जनावराांच्या िाऱ्यासाठी आखण

पुढल्या वर्ीच्या बबयाणाांसाठी आपल्याला पैसे लागतील. 

कपडे मशवण्यासाठी कापडही घ्यायला हवे. 

मी अगोदरि शक्य तततकी हठगळे लावलीआहेत. 

बाबाांनी आईिा हात हातात घेतला. 

“आता फक्त एकि गोष्ट करता येईल. 

मला बाहेर जाऊन काम शोधावे लागेल.”

“नको! नको!” आई म्हणाली. 

“आम्हाला इथे एकटे सोडून नका जाऊ.” 

“पण मला जावेि लागेल,” बाबाांनी समजूत घातली. 

“उत्तरेकडच्या प्रदेशात गेलो, तर मला िाांगले काम ममळेल.

स्स्ट्टल वॉटरच्या लाकडाच्या कारिान्यात कामगार हवे आहेत.”

“आम्ही पण तुमच्याबरोबर येऊ का?” हेल्गाने वविारले. 

“नको. तुम्ही इथेि राहा,” ते म्हणाले. 

आपण सगळे तनघून गेलो, तरआपली जमीन जाईल. 

इथल्या कडाक्याच्या थांडीत

आपल्या जनावराांिी काळजी घ्यायिां काम तुझां.” 



पुढिा एक महहना,

हेल्गाच्या वडडलाांनी मशकार करण्यात घालवला,

आखण सवय माांस मीठ लावून, 

वाळवून ठेवण्यािे कामआईने केले. 

अिेर बाबाांच्या जाण्यािा हदवस उजाडला. 

सगळेि द:ुिी होते आखण मनातून घाबरलेही होत.े 

पण ही काही रडत बसण्यािी वेळ नव्हती. 

“आताआपल्याला हहवाळ्यािी तयारी करायला हवी,” 

आईने मुलाांना साांचगतले. 

“तुम्ही दोघे आपली हातगाडी घ्या

आखणआठवडाभर कफरून जळणासाठी काटक्या

आखण गाईिे वाळलेले शेण गोळा करूनआणा

आखण घराच्या एका कोपऱ्यात ठेवा. 



आता काय करायिे ते हेल्गाला माहहत होत.े 

“आताआपणझऱ्यावर जाऊया,” 

ती एररकला म्हणाली. 

“ततथे नेहमीि काटक्या सापडतात.”

जाताना वाटेत ते

िरायला गेलेल्या गाईंच्या कळपािे

वाळलेले शेण शोधत होत.े 

. 

झऱ्यापाशी पोिल्यावर एररक म्हणाला, 

“हे बघ,

सगळे टोळ तनघून गेले आहेत. 

पाणी आता स्ट्वच्छआहे. 

आताआपण परत एकदा मासे पकडू शकू.”

हेल्गा हसली. 

परत एकदा मासे िाता येतील

या वविारानेि ती िुश झाली. 

“कदाचित पररस्स्ट्थती सुधारेल देिील.” 



पुढिे काही आठवडे सांथपणे गेले. 

जेव्हा हवा िाांगली असेल, तवे्हा हेल्गा आखण एररक

हेल बाईंच्या एक मैल अांतरावर असलेल्या शाळेत जात. 

पण लवकरि हहवाळा आला. 

हेल्गाला रात्रीिी भीती वाटू लागली. 

अांधार पडला की

ततला आपल्या बाबाांिी काळजी वाटे. 

लाकडािा कारिाना ही फार धोक्यािी जागा आहे

असे ततला वाटे. 

एिादे झाड बाबाांच्या अांगावर पडले तर… 

त्याने ते मरूनिजातील,

आखण मग त्याांना एकट्यानेि राहावे लागेल. 



दोन महहन्याांनी जानेवारी महहन्यात

मोठे हहमवादळ झाले. 

सुरुवातीला घराच्या छपरावर गारा तडतडू लागल्या. 

जेव्हा पहहल्याांदा टोळआकाशातून पडू लागले होते

त्यािीि हेल्गाला आठवण झाली. 

घरात सवयजण कोंडाळे करून बसले. 

आता बाबा इथे असते तर ककती बरे झाले असते

असे हेल्गाला वाटू लागले. 

ततला बाबाांमशवाय राहण्यािा कां टाळा आला होता. 

आखण ती थांडीलाही कां टाळली होती. 

सोसाट्यािा वारा सुटला होता. 

बफायिे वादळ रात्रभर िालू होत.े 



दसुऱ्या हदवशी सकाळी

आईने हेल्गाला हलवून जागे केले. 

“उठ, हेल्गा! वादळ थाांबले आहे. 

आपल्याला शेतावर जायला हवे.” 

एररक बाळाबरोबर घरी राहहला. 

कोठारापयांत जाण्याच्या वाटेवरिा

बफय बाजूला करायला ततने आईला मदत केली. 

मग त्याांनी पाणी तापवून

जनावराांच्या वपण्याच्या पाण्यािे

बफय झाले होते ते ववरघळवले. 

हेल्गाला ततच्या बाबाांिे साांगणे आठवले,

“आपली जनावरे हहवाळ्यात देिील नीट राहतील

हे पाहण्यािी जबाबदारी तुझी.” 



पण हहवाळा काही सांपति नव्हता. 

अिेर, ३ महहन्याांनी हेल्गािे बाबा घरी आले. 

ते आले तवे्हा

नेमके टोळ अांडयातून बाहेर पडू लागले होत.े 

आता काय होणार यािी सवयजण वाट पहात होत.े 

आता पीक वािले अशी सगळ्याांना आशा होती. 

.

पण अनेक आठवडे

हे ककडे शेत फस्ट्त करत राहहले. 

जुलै महहना आला

आखण या ककडयाांना पांि फुटले. 

यावेळी मलांडस्ट्रोम कुटुांबािे नशीब िाांगले होत.े 

टोळाांनी त्याांच्या शेतात

अांडी घातली नाहीत. 



एक हदवस

हेल्गा आखण एररक झऱ्यावर होत.े 

“हे बघ!” आकाशाकडे बोट करून हेल्गा म्हणाली. 

त्याांच्या डोक्यावर गडद रांगाच्या झुांडी घोंघावत होत्या. 

सूयय तर हदसति नव्हता. 

सगळे टोळ उडून िालले होत.े 

ते जसे आले होते तसेि तनघून गेले. 

लेखिकेचे टटप्पण

अमेररकेतील ममतनसोटा प्राांताच्या गवताळ भागात ही काल्पतनक
गोष्ट घडत.े १८७३ ते १८७७ च्या दरम्यान रॉकी माउां टन्स मधून
आलेल्या टोळधाडीांनी कॅनडा व अमेररकेच्या मोंटाना ते टेक्सस या
प्राांताांमध्ये धुमाकूळ माजवला होता. ममतनसोटा, डकोटा, कॅन्सस, 

नेब्रास्ट्का,  आयोवा आखण ममसूरी या प्राांताांना यािा मोठाि फटका
बसला होता.  

काही शेतकऱ्याांिी वपके अनेक वर्े वाया गेली. काहीांिे यामुळे कमी-
अचधक नुकसान झाले पण केवळ एकाि वर्ी. 

यातील सपाट राज्याांमध्ये राहणारे लोक स्जद्दी होत.े त्यापैकी
काही दक्षक्षणेकडील आखण काही न्यू इांग्लांड भागातील होत.े काही
स्ट्वीडन, नॉवे व जमयनीतूनआलेले होत.े टोळधाडीच्या काळात
पूवेकडे राहणाऱ्या काही नातवेाईकाांनी त्याांना मदत केली काहीांनी
पैसे आखण कपडहेी पाठवले. परांतु अनेक शेतकऱ्याांना मदत
करण्यासाठी कोणी नातवेाईक नव्हत.े अशा लोकाांना केवळ कठोर
पररश्रम, आखण स्जद्द यामुळेि या भयांकर सांकटाला तोंड देता
आले. 



या शेतकऱ्याांना देशातील इतर भागाकडून फारि थोडी मदत
ममळाली. सरकारने त्याांना थोडीशी रक्कमआखण बबयाणे
हदले. पण ते काही पुरेसे नव्हत.े बबयाणे केवळ काही एकराांति
सांपून गेली. 

जनावरे ववकणे शक्य नव्हत.े कारण घोडे आखण गाई शेतातील
कामासाठी आखण कुटुांबाच्या कल्याणासाठी गरजेिी होती. 

टोळधाड नसतानाही गवताळ प्रदेशातीलआयुष्य कठीणि
होत.े झाडी अततशय कमी होती. म्हणून बहुतके वेळा घरे
मातीच्या ववटाांिी ककां वा गवतआखण मातीिा वापर करूनि
बाांधलेली असत. शक्य असेल तवे्हा गाई-म्हशीच्या शेणाच्या
गोवऱ्या जळणासाठी वापरल्या जात. गवताळ प्रदेशातील
रहहवाशाांना जांगली श्वापदे, साप, िक्रीवादळे, आगी, दषु्काळ, 

गारपीट,आखण हहमवादळाांिाही सामना करावा लागे. 

१९३०च्या दशकातही अमेररकेत अनेक वेळा टोळधाडी
आल्या, पण टोळधाडीांमुळे होणारे नुकसानआता बरेि कमी
होऊ लागलेआहे. तथावप, शेतकऱ्याांसाठी टोळधाड हे मोठेि
सांकट मानले जात.े अनेक लोक यावर उपाय शोधण्यासाठी
सांशोधन करतआहेत. 


